VISURI LA CHEIE - SEZONUL 5
Termeni si Condiții privind înscrierea/participarea

1.

Înscrierea familiei

Pentru realizarea Programului TV „VISURI LA CHEIE” [denumit în continuare Programul
TV], Producătorul caută acele familii a căror poveste de viată inspiră, membrii familiei
fiind meritorii prin tot ceea ce fac. Familiile cu povești extraordinare și care au nevoie
disperată de îmbunătățiri ale casei lor vor fi salvate de către echipa de designeri și vor
avea parte de un nou început pentru casa și viața lor.
Pentru a putea fi completă înscrierea, familia trebuie să completeze cererea de înscriere
și să atașeze fotografii cu familia și cu casa. Trebuie să includeți în cererea de înscriere
câteva fotografii recente ale casei, ale membrilor familiei și ale întregii familii.
Fiecare cerere este verificată de către un membru al echipei noastre de selecție, dar vă
rugăm să fiți conștienți de faptul că primim foarte multe aplicații în fiecare săptămână
și, înțelegând că ați putea avea întrebări despre procesul de selecție, vă rugăm să
înțelegeți că nu putem urmări fiecare cerere depusă.
DACĂ VOM FI INTERESAȚI SAU VOM AVEA ÎNTREBĂRI ULTERIOARE DESPRE FAMILIA
SAU DESPRE SITUAȚIA DUMNEAVOASTRĂ, VĂ VOM CONTACTA NOI.
AR PUTEA DURA CÂTEVA SAPTAMANI ÎNAINTE DE A AVEA VREUN RĂSPUNS DE LA NOI.
Vă rugăm să rețineți că orice material veți trimite la noi nu vă va fi returnat și va
deveni proprietatea Producătorului şi a PRO TV, astfel încât vă rugăm să nu trimiteți
documentele originale ale casei, obiecte sau fotografii cu încărcătură sentimentală.
Dacă propuneți pentru selecție o familie pe care o cunoașteți, vă rugăm să includeți
informații despre această familie în întreaga cerere. Veți găsi în cerere un capitol
separat referitor la informațiile dumneavoastră de contact. Dacă recomandați o familie
pe care nu o cunoașteți (doar ați auzit/citit un articol/știre despre ei), vă rugăm să
includeți doar informațiile pe care le aveți și, dacă suntem interesați, vom găsi noi
familia.

VĂ MULȚUMIM ȘI VĂ DORIM SUCCES !!

2.

Introducere si definiții

Formularul de Înscriere se completează de către orice persoană eligibilă, conform
Termenilor si Condițiilor de mai jos, cu scopul de a fi selecționat şi a dobândi calitatea
de Participant pentru sine sau o ruda, un prieten, un cunoscut in cadrul Programului TV
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denumit „VISURI LA CHEIE”, realizat de către Producător pentru PRO TV, cu scopul de a
ajuta Participanții la renovarea şi/sau terminarea casei în care aceștia locuiesc. Prin
completarea online şi transmiterea Formularului de Înscriere publicat pe site-ul
http://visurilacheie.protv.ro/, Candidații confirma faptul ca îndeplinesc toate Criteriile
de eligibilitate privind participarea la Programul TV şi că au citit şi acceptat în mod
expres toate dispozițiile Termenilor şi Condițiilor astfel cum sunt enunțate în prezentul
document.
Următoarele definiții se vor aplica întocmai Termenilor şi Condițiilor, după cum
urmează:
„Candidat” – înseamnă orice persoana care completează Formularul de Înscriere la
Concurs;
„Formular de înscriere” - înseamnă formularul completat de Participant pentru
înscrierea la selecția din cadrul Programului TV;
„PRO TV” – înseamnă Societatea PRO TV S.R.L., persoana juridica română având sediul
în București, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, având
numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/24578/1992 şi Codul Unic de
Înregistrare 2835636 cu atribut fiscal RO, capital social subscris si vărsat: 318.010.250
lei, operator de date cu caracter personal nr. 17155, care radiodifuzează Programul TV
„VISURI LA CHEIE” pentru si pe postul de televiziune „PRO TV”;
„Programul TV” – înseamnă programul televizat ce are drept temă ajutorul acordat
persoanelor aflate în nevoie, pentru ca aceștia sa își finalizeze/renoveze imobilul în care
locuiesc; Programul TV se desfășoară presupune două etape, una de Înscriere şi
Selecție şi cealaltă de Participare, organizarea acestora fiind în deplina responsabilitate
şi decizie a Producătorului şi PRO TV;
„Criterii de eligibilitate” – înseamnă criteriile minimale şi obligatorii pe care Candidații
trebuie sa le îndeplinească pentru a putea participa în cadrul Programului TV şi care fac
parte integrantă din Termenii şi Condițiile de mai jos;
„Participant” – înseamnă orice Candidat care a fost selectat de către Producător pentru
a participa la Programul TV;
„Producătorul” – înseamnă societatea Zucchero Media S.R.L. cu sediul lucrativ în Calea
Giulești nr.16, Teatrul Odeon - sala Grant (Teatrul Giulești), sector 6, București, având
numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/3116/2002 şi Codul Unic de Înregistrare
14585169 cu atribut fiscal RO, legal reprezentată de dl. Marian Ene, Administrator.
3.

Etapele Programului TV

Programul TV se va desfășura în cadrul a două etape: (I) Etapa Înscrierii şi
Selecției şi (II) Etapa Participării
(I) Înscrierea şi Selecția: reprezintă procesele în care orice persoana interesată să
participe, sau sa înscrie pe altcineva pentru participarea in Programul TV, va putea
completa
si
trimite
Formularul
de
Înscriere,
publicat
la
adresa
http://visurilacheie.protv.ro. Înscrierea pe site nu garantează in mod automat
participarea la emisiune. Toate detaliile personale si/sau informațiile completate de
Candidat in Formularul de Înscriere trebuie sa fie adevărate, corecte si sa nu inducă in
eroare Producătorul. Candidaturile depuse vor fi analizate de către reprezentanții
Producătorului, care vor selecta din rândul Candidaților persoanele care sunt eligibile
pentru a participa la Programul TV si le vor trimite acestora informațiile necesare.
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Decizia in ceea ce privește Candidații selectați in acest proces aparține exclusiv
Producătorului sau PRO TV, decizia fiind finală și irevocabilă
(II) Participarea: Participanții la Programul TV, selectați din rândul Candidaților
eligibili, vor fi contactați de către Producător si vor fi incluși in graficul de
producție/filmare a Programului TV, obligându-se sa respecte întocmai planificarea
stabilita
de
către
Producător.
Participanții
sunt
obligați
sa
semneze
convențiile/acordurile înmânate de către Producător, prin care cesionează definitiv si
exclusiv toate drepturile de imagine si proprietate intelectuala pe care le au in calitate
de participanți la Programul TV, obligându-se de asemenea să respecte si toate celelalte
clauze contractuale.
Producătorul sau PRO TV au dreptul oricând si la libera lor alegere sa modifice, extindă,
diminueze sau sa înceteze orice Etapă de Înscriere si Selecție a Programului TV, inclusiv
dar fără a se limita la structura, conținutul, regulile, datele de desfășurare sau locațiile
acestuia, in vederea obținerii scopului urmărit.
4.

Criterii de eligibilitate, aprobare și participare:

Prin depunerea Formularului de Înscriere cu povestea dumneavoastră, a familiei
dumneavoastră și a casei dumneavoastră, sunteți de acord că ați citit, ați înțeles și ați
agreat următoarele criterii de eligibilitate:
1. Vârsta: La data la care completează si trimite Formularul de Înscriere, Candidatul
trebuie sa fi împlinit vârsta de 18 ani. Prin excepție, poate participa la Programul TV si
persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani la data la care completează si trimite
Formularul de Înscriere, dar numai cu acordul scris al părinților;
2. Domiciliul: La data la care completează si trimite Formularul de Înscriere, Candidatul
trebuie sa aibă domiciliul stabilit pe teritoriul României si sa fie capabil sa demonstreze
acest fapt in orice moment, in situația in care Producătorul sau PRO TV ii vor solicita
acest lucru;
3. Angajamente contractuale: La data la care se completează si se trimite Formularul
de Înscriere, Candidatul nu este implicat in niciun raport sau act juridic, scris sau verbal
care l-ar putea împiedica sa participe la Programul TV „VISURI LA CHEIE” sau care si-ar
putea produce efectele in perioada desfășurării Programului TV. Candidatul se obliga sa
dezvăluie Producătorului si/sau PRO TV existenta oricăror asemenea raporturi si/sau
acte juridice care își produc efectele sau urmează sa își producă efectele la data sau
ulterior datei la care Candidatul a completat si trimis Formularul de Înscriere. Într-o
asemenea situație, Producătorul si/sau PRO TV își rezerva dreptul, la libera lor
apreciere, de a refuza cererea de înscriere in Programul TV a oricărui Candidat sau de
a-l descalifica, in cazul in care considera ca un asemenea raport si/sau act juridic îl
poate împiedica pe Candidat sa participe la Programul TV;
4. Incompatibilitate: Candidatul nu este, la data la care completează si trimite
Formularul de Înscriere, salariat al Producătorului sau al PRO TV si/sau soț, ruda sau
afin de pana la gradul IV inclusiv, cu vreun salariat al Producătorului sau al PRO TV si
nici nu este implicat in vreo activitate referitoare la dezvoltarea, producția, distribuția,
sau orice alte activitate in legătura cu Programul TV. Orice situație contrara dispozițiilor

3

prezentului articol va fi comunicata de îndată de Candidat Producătorului, care va
decide, la libera sa apreciere, asupra fiecărui element de incompatibilitate in parte;
5. Dacă veți fi selectat ca participant, va trebui să acceptați toate acordurile referitoare
la derogări și cesiuni cerute de către Producător sau de către PRO TV.
6. Va trebui să fiți disponibil să părăsiți casa în orice moment pentru perioada cât
durează procesul de construire/reparare/amenajare, conform programului stabilit de
către Producător.
7. Acesta este un proces de înscriere; candidații vor fi contactați în viitor în orice
moment.
8. Doar cererile care sunt în integralitatea lor complete vor fi luate în considerare. Sunt
considerate cereri complete cererile care au:
- formularul completat în integralitatea lui,
- fotografii a familiei și casei.
Toate materialele pe care le trimiteți (inclusiv fotografii) vor fi reținute de către
Producător și vor deveni proprietatea acestuia si/sau PRO TV și nu vă vor fi returnate
indiferent dacă veți fi sau nu Participant. Orice cheltuieli veți avea pe durata procesului
de înscriere, inclusiv cele cu poșta, transportul, prepararea materialelor (casetelor
video, fotografiilor, etc.), sunt exclusiv în sarcina dumneavoastră. Producătorul nu vă
va returna aceste cheltuieli. Este permisă o singură cerere pentru fiecare persoană.
Toate deciziile Producătorului sunt finale și definitive și nu pot face obiectul vreunei
contestații/anchete. Din păcate, nu vom fi în măsură să verificăm dacă am primit
cererea dumneavoastră. Producătorul nu este responsabil pentru pierderea în orice mod
a aplicațiilor.
9. Modificări ale criteriilor: Criteriile de eligibilitate pot fi modificate si/sau revizuite in
orice moment de către Producător sau PRO TV, la libera lor alegere.
10. Data închiderii procesului de Înscriere in Concurs: Producătorul si/sau PRO TV își
rezerva dreptul de a suspenda in orice moment si la libera lor apreciere procesul de
Înscriere. Cu toate acestea, pentru a se putea valida o cerere de Înscriere in Concurs,
Candidații vor trebui sa trimită Producătorului Formularul de Înscriere pana cel târziu la
data de 01.09.2018 („Data Finala”). Candidații înțeleg si sunt de acord ca orice
Formular de Înscriere trimis Producătorului după Data Finala nu va fi luat in considerare
de către acesta.
5.

Deciziile Producătorului

Producătorul are dreptul, la libera sa apreciere, ca pe toata perioada de desfășurare a
Programului TV sa refuze orice cerere de înscriere sau sa descalifice orice
Candidat/Participant care nu îndeplinește unul sau mai multe din Criteriile de
eligibilitate sau care a încălcat oricare din dispozițiile Termenilor si Condițiilor de
înscriere in Emisiune, sau ale convențiilor/angajamentelor semnate de către Participant
cu Producătorul. Toate sau oricare din deciziile referitoare la refuzul cererilor de
înscriere ale Candidaților si/sau descalificarea Candidaților/Participanților vor fi luate de
Producător fără nicio limitare, la libera sa apreciere, deciziile acestuia fiind definitive si
irevocabile. In acest sens, Producătorul nu are obligația de a purta vreo corespondenta

4

in legătura cu refuzul cererilor de înscriere ale Candidaților sau descalificarea
Candidaților/Participanților.
Producătorul si/sau PRO TV, la alegerea lor exclusiva, vor avea dreptul sa filmeze, sa
înregistreze audio, vizual si/sau audiovizual, sa fotografieze, total sau parțial,
participarea Candidaților/Participanților la Programul TV, pe toata perioada de
desfășurare a acestuia, indiferent daca este vorba de perioada de timp premergătoare
sau ulterioare Selecției, indiferent daca Participantul/Concurentul se afla in spațiul
desemnat de către Producător si/sau PRO TV pentru desfășurarea Programului TV sau
in afara lui.
Producătorul va avea dreptul sa folosească in orice mod si la alegerea sa exclusiva,
numele si prenumele, imaginea, vocea, conversația, biografia, orice fotografii ale
Candidaților/Participanților si orice înregistrări audio sau video sau audiovizuale ale
acestora, inclusiv dar fără a se limita la, înregistrările unor interviuri in care
Candidații/Participanții au avut calitatea de intervievați sau orice alta calitate, indiferent
daca aceste înregistrări au fost realizate la sau in legătura cu participarea
Candidaților/Participanților la Programul TV, precum si in oricare din Etapele acestuia, in
scopul realizării Programului TV „VISURI LA CHEIE” sau in scopul promovării
Programului TV si/sau a promovării PRO TV, in activitatea de distribuire a Programului
TV si in orice alta activitate de exploatare a Programului TV, indiferent de forma si de
locul in care oricare dintre aceste activități se desfășoară. Astfel Producătorul si/sau
PRO TV sunt autorizați inclusiv, dar fără a se limita la, sa producă si sa distribuie bunuri
de orice fel (corporale sau necorporale) in legătura cu drepturile anterior menționate
si/sau sa ofere servicii, fără sa fie obligați la plata oricărei contraprestații, de nicio
natura. Activitățile care fac obiectul prezentului paragraf pot fi comerciale sau
necomerciale, realizate exclusiv de către Producător si/sau PRO TV sau in parteneriat cu
terți.
Candidatul/Participantul înțeleg că începerea producției, producția și finalizarea
producției Programului TV poate fi amânată, suspendată, terminată sau abandonată de
către Producător în orice moment, la discreția sa și pentru orice motiv, inclusiv ca
urmare a evenimentelor care exced controlului Producătorului, inclusiv, dar fără a se
limita la, anularea Programului TV de către PRO TV.
Candidatul/Participantul înțeleg că pentru orice caz de forță majoră, Producătorul are
dreptul să renunțe la a mai produce Programul fără a avea alte obligații suplimentare.
Dacă producția Programului este abandonată sau terminată fără nici un motiv (inclusiv
fără limitare la decizia PRO TV de a anula Programul TV), Producătorul nu va fi obligat
să termine modificările/îmbunătățirile la proprietatea Participantului.
Fără a limita generalitatea oricărei scutiri, Candidatul/Participantul declară că vor
descărca, indemniza și despăgubi Producătorul și PRO TV pentru și de la orice pretenții
și responsabilități de orice fel referitoare la eșecul Producătorului de a termina
modificările/îmbunătățirile aduse proprietății ca rezultat al întârzierilor, suspendării,
încetării sau abandonării sau anulării producției Programului TV.
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6.

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor sau drepturilor conexe

Candidații, respectiv Participanții, înțeleg pe deplin si sunt de acord ca prin completarea
si trimiterea Formularului de înscriere, respectiv prin participarea la Programul TV, ii
cesionează Producătorului, cu caracter exclusiv, imediat, pe durata maxima pentru
protecția drepturilor conexe dreptului de autor prevăzută de Legea nr. 8/1996 privind
drepturile de autor si drepturile conexe dreptului de autor si nelimitat teritorial, orice
drept patrimonial conex dreptului de autor decurgând din sau in legătura cu
participarea la Programul TV, Producătorul fiind îndreptățit, dar nu obligat, inclusiv, dar
fără
a
se
limita
la,
să
includă
toate
sau
oricare
dintre
prestațiile
Candidaților/Participanților, parțiale sau integrale, in Programul TV si/sau in orice forma
de promovare si/sau de distribuire si/sau de exploatare a Programului TV, indiferent de
locul in care acestea se desfășoară, astfel încât aceste prestații sa poată fi
radiodifuzate, radiodifuzate secundar, retransmise prin cablu, comunicate public prin
orice mijloc media si/sau in orice format existent acum sau in viitor (inclusiv prin
Internet si rețelele de telefonie mobila), împrumutate, închiriate, distribuite, exportate
in vederea distribuirii pe piața. De asemenea, Candidații, respectiv Participanții, se
obliga sa exercite cu buna-credința drepturile morale aferente drepturilor conexe
dreptului de autor, in caz contrar Producătorul si/sau PRO TV având dreptul sa fie
despăgubiți corespunzător prejudiciului suferit.
Candidații, respectiv Participanții, acordă Producătorului și PRO TV, angajaților lor,
agenților, producătorilor, cocontractanților și furnizorilor lor, permisiunea de a intra și
de a folosi proprietatea lor.
În scopul fotografierii și înregistrării unor interviuri sau a unui tur de casă și alte scene
în legătură cu cererea de înscriere a proprietarului de a deveni participant la emisiune,
începute la o dată anume, se vor continua până la finalizarea tuturor scenelor.
Producătorul poate amplasa toate facilitățile și echipamentele necesare, inclusiv clădiri
provizorii pe proprietate, pe care le va îndepărta după terminarea lucrărilor/filmărilor.
Producătorul are dreptul să fotografieze, înregistreze și să folosească în orice mod și
sub orice nume în legătură cu proprietatea și orice semne situate pe aceasta, precum și
orice logo-uri și expresii conținute aceste semne în legătură cu sau ca parte a
Programului TV, iar acest drept se referă la proprietate prin orice nume real sau fictiv și
la dreptul de a se referi la orice eveniment în legătură cu proprietatea.
Producătorul si/sau PRO TV au dreptul de a reproduce, expune, face publicitate și
exploata și licenția pe alții pentru reproducere, expunere, publicitate, și folosi toate
fotografiile și înregistrările realizate în legătură cu Programul TV în/prin orice mijloc
media existent acum sau in viitor, pe durată și teritorii nelimitate, inclusiv, dar fără a se
limita, la dreptul de a utiliza sau de a autoriza utilizarea oricărei/oricăror porțiuni ale
Programului TV care conține fotografii și înregistrări realizate în alte filme sau
programe/emisiuni de televiziune.
Producătorul si/sau PRO TV vor fi singurii proprietari al tuturor drepturilor, titlurilor și
intereselor în și despre Programul TV și a oricăror fotografii și înregistrări și nici un alt
proprietar, chiriaș sau alt terț care are sau va avea interese cu privire la proprietate, nu
va avea nici un drept de acțiune în instanță sau altfel împotriva Producătorului si/sau
PRO TV sau unei alte părți care are orice drept ce decurge din orice utilizare a
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fotografiilor și/sau înregistrărilor sonore, indiferent dacă o asemenea utilizare este sau
poate fi pretinsă a fi defăimătoare, neadevărată sau cenzurabilă.
Producătorul si/sau PRO TV vor avea drepturile de mai sus, indiferent dacă proprietarul
este ales sau nu să participe la Program.
Proprietarul este de acord să scutească, să indemnizeze și să despăgubească
Producătorul pentru și împotriva oricărei sau tuturor pierderilor, răspunderilor,
prejudiciilor, cheltuielilor și reclamațiilor (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților)
cauzate de proprietar sau de un terț referitoare la intrarea Producătorul pe proprietate
și a activităților agreate de proprietar, inclusiv, dar fără a se limita la, pagube ale
proprietății și vătămări corporale.
Singura remediere a pagubelor proprietarului cauzată de orice încălcare sau pretinsă
încălcare de către Producătorul a prezentelor clauze este acționarea în instanță pentru
recuperarea daunelor de care a suferit efectiv proprietarul, fără a îi da dreptul
proprietarului de a renunța în orice mod la obligațiile sale sau să impună distribuția,
publicitatea sau exploatarea Programului TV și fără ca Producătorul să fie obligat să
utilizeze efectiv proprietatea sau să producă Programul sau să includă materialele
filmate în Programul TV.
Confidențialitatea
Candidații/Participanții se obliga sa nu divulge in orice forma si prin orice mijloc de
comunicare (ex.: verbala, scrisa, electronica etc.), fără acordul scris si expres al
Organizatorului si/sau PRO TV, oricare din informațiile pe care le obțin in legătura cu
Programul televizat de divertisment “VISURI LA CHEIE” si/sau Emisiune si/sau
Organizatorul si/sau PRO TV si/sau echipa de producție a Programului televizat de
divertisment si/sau oricare din Candidați/Participanți sau in legătura cu Formularul de
înscriere si/sau posibila participare in cadrul Programului televizat de divertisment a
oricăror persoane, mai puțin informațiile care erau publice anterior momentului
completării si trimiterii Formularului de Înscriere.
Candidatul/Participantul autorizează PRO TV și Producătorul să investigheze, să
acceseze și să colecteze orice informații despre ei și despre familia lor, despre orice
declarații făcute în Cererea de înscriere, orice documente sau declarații în sau despre
Cererea mea de a participa la Program și declară că renunță la orice drept de intimitate
sau de confidențialitate pe care le-ar putea avea astfel de informații.
Candidatul/Participantul înțeleg că orice informații colectate de Producător sau de PRO
TV pot fi folosite în legătură cu Programul inclusiv, fără a se limita la, reclame, promoții,
publicitate, marketing și în orice altă manieră.
Candidatul/Participantul se obligă să nu facă în nici un fel public și să nu dezvăluie
faptul că participă sau că vrea să participe la Program, până când Programul nu a fost
difuzat. Nu va autoriza pe nimeni și nu va permite nimănui să filmeze, să facă
videocasete, sau să afișeze sau să difuzeze, în orice mediu, imagini sau descrieri ale
modificărilor/îmbunătățirilor ce s-au făcut la casă, sau orice lucruri din experiența lui în
legătură cu Programul, până când Programul nu a fost difuzat.
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7.

Protecția datelor cu caracter personal

Prin completarea si trimiterea Formularului de Inscriere, Candidatii confirma ca au luat
la cunostinta si au inteles POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A PRO TV. Pentru mai
multe detalii cititi aici: http://www.protv.ro/confidentialitate.

8.

Modificarea Termenilor si Condițiilor de înscriere și/sau de participare

Producătorul si/sau PRO TV vor putea modifica, rectifica si/sau revizui in orice moment
si la libera lor alegere oricare din dispozițiile Termenilor si Condițiilor de înscriere și/sau
de participare.
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